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Liturgický kalendár:
Utorok

21.6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

spomienka

Streda

22.6.

Sv. Jána Fishera, biskupa, a sv. Tomáša
Mórusa, mučeníkov
Sv. Pavlína z Noly, biskupa

ľub. spom.

Piatok

24.6.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA

slávnosť

Nedeľa

26.6.

13. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Sväté omše v piatok
V piatok je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Sväté omše budú
o 7.00, 8.30 a o 18.00 hod. V tento deň nás piatkový pôst nezaväzuje.

Zbierka
Budúcu nedeľu je celosvetová Zbierka na dobročinné diela Svätého
Otca. Všetkým darcom už dopredu úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude tento týždeň vo
štvrtok, po večernej sv. omši.

Pozývame
Prihlasovanie na farskú púť
Vo Svätom roku milosrdenstva plánujeme urobiť dvojdňovú púť
našej katedrálnej farnosti do Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove, doplnenú o ďalšie vzácne miesta (v Krakove Sanktuárium
Jána Pavla II. s kópiou Turínskeho plátna, katedrálu sv. Stanislava
na Waweli. Wadowice - rodisko sv. Jána Pavla II., múzeum v dome,

kde sa narodil a farský kostol. Osvienčim - bývalý koncentračný
tábor).
Púť sa bude konať v dňoch 16. - 17. septembra 2016.
Predpokladaná cena na osobu je 70 eur. V nej je zahrnutá doprava
klimatizovaným autobusom, obed v Krakove, ubytovanie s večerou
a raňajkami vo Wadowiciach v kláštore pátrov karmelitánov, vstup
do Múzea sv. Jána Pavla II. a v Oswienčime.
Prihlasovať sa môžete v sakristii alebo na fare. Pri prihlásení je
potebné uhradiť zálohu 50 eur.

Prihlasovanie na birmovku
Pozývame chlapcov a dievčatá našej farnosti, ktorí sa chcú pripraviť
na prijatie sviatosti birmovania aby si vyzdvihli prihlášku na farskom
úrade. Prihlásiť sa môžete do koca školského roka. Pozývame aj
dospelých, ktorí ešte nemajú birmovku, aby sa prihlásili. Často sa
napríklad stáva, že niektorí chcú byť krstnými alebo birmovnými
rodičmi, ale bez birmovky to nejde. Môžu byť zapísaní len ako
svedkovia a to sa im nepáči. Protim príležitosť pripraviť sa na prijatie
sviatosti birmovania je u nás každý rok.

Pozvánka
Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie
Modlitieb matiek - komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v kostole
Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici - Sásovej v dňoch 24. 26. 6 2016.
PROGRAM:
24.6.2016 - piatok o 19.20 hod.
Pôst a odprosovanie
za svoje hriechy
20
Odprosovanie za hriechy tých,
25.6.2016 - sobota o 19. hod.
ktorí ubližujú nám a našim deťom
20
Chválime Pána za všetko,
26.6.2016 - nedeľa o 19. hod.
čo urobil v našich životoch
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